
2 ANTOLOGIA 
José Calasans 

 
2.1 ABCs recolhidos por Euclides da Cunha1 

 
A 15 de Novembro  

Não se pode resistir 

Tirarão Guverno da Corte 

Para disgraça do Brasil. 

 

Brincando ficarão eles 

Com toda a fidalguia  

Já vem os reis mais perto 

Fazendo grande Armonia. 

  

Çaio D. Pedro Segundo 

Para o reino de Lisboa 

Acabõsse a Monarchia  

E Brasil ficou atôa. 

 

Disem que são Império 

para o mundo governar 

Deus já foi servido  

algum jeito hé de dar. 

 

E o que quero encomendar 

a meus amigos Brasileiro  

a homem que tiver pensar 

não entra na lei estranjeiro. 

 

Fizerão grande Barulho  

que o povo desertou  

só si for o mesmo Deus 

ou D. Pedro Imperador. 

                                                
1 CUNHA, Euclides da. Caderneta de campo. São Paulo, Cultrix, 1975. p. 56-8. Euclides não 
registrou o título deste primeiro ABC. 



 

I garantidos pela lei 

esses malvados já istão 

uns tem a lei de Deus 

Outros a lei do Cão. 

 

Ó que dia assinalado 

que estamos p. a ver ...  

de pobre si agoentar  

e o Rico correr. 

  

Patentes tem tirado  

que já foi aborreçer  

o Cão tem dado titulo 

 p.ª eles arreceber.  

 

Homem de grande siença 

comu Padres e Doutores 

mitidos nesta lei  

como q.m já são defençor.  

 

Indo a força p.ª cima  

a concelhero malhar  

nas catingas de Machete [Masseté] 

lá foram todos se acabar. 

  

Jemendo ficarão eles  

i um tanto arrependido 

de ver tanto povo morto 

e muita Jente ferido.  

Kasamento estão fazendo 

para o povo inludir  

a casar o povo todo  

no casamento civil. 

  

Liodoro como quis  

este povo cativar  

p.ª tomar conta do Mundo 



p.ª ele governar.  

 

Muito disgraçados eles  

de fazerem alei-ção 

abatendo alei de Deus 

suspendendo alei do Cão.  

 

Nassio o Antecristo  

p.ª o mundo governar 

ahi estar o concelheiro 

p.ª dele nos livrar.  

 

Queimados seja aquele  

Que a Deus não der lovor 

do Ceo não espera nada 

no Inferno acabarão.  

 

Rio Grande estar na guerra 

com tamanha cobardia 

acabando com a República 

a favor da monarquia.  

 

Sebastião já chegou  

comta muito rijimento 

acabando com o Civil  

e fazendo os casamento. 

  

Tanta gente que siassigna 

nesta lei da falcidade 

Xamemos por Jesus  

que tenha de nós piedade. 

 

U que reis de formosura 

como é Sebastião  

foi chamado pelo mundo 

da portuguesa Nassão. 

 

Visita vem fazer  



Rei D. Sebastião 

Coitadinho d'aquele pobre 

que estiver na lei do Cão. 

 

Horando já estão eles  

por viver nas amargura 

de ver o povo de Deus 

que esta lei não atura.  

 

Indo p.ª Cidade  

se corro alcançar  

de tenta dalapidadão 

de lá se vae arrancar 

 

zinco e cobre e Dinheiro 

tudo está arrecolhido 

para tomar conta  

do Rio de Janeiro  

 

no tal fallimos nós  

por ser letra de portuguez 

Vir Antonio Concelheiro 

no Céo emtodo lugar.  

 

A meus Am.º Brasileiro 

perdão quero pedir  

isto tem de acontecer  

não tem p.ª onde fugir. 

 

Quemixamo sou eu [ilegível] 

mesmo moro [ilegível]  

e a terra sem [ilegível]  

e nem encoste de [ilegível]. 

 

Anden tantas nele [ilegível] 

tem cousa [ilegível]  

nossa não [ilegível]. 



 

ABC das incredulidade2 

 
Agora vou declará 

tudo quanto foi passado 

na batalha Belo Monte 

Cos homem civilizado  

que vinhero brigá com Deus 

ficaram acreditado 

 

Bem pudia eles saberem 

q. isto não pudia ser 

di virem com Deus  

q. hé quem tem toudo poder 

i que o nosso Concelhero 

não chega p.ª eles ver  

 

Cahio este grande ímpio 

lá do rio Janeiro 

pirsiguido o Bom Jesus 

i o nosso Conselhero  

p. s só quem pode é Deus 

q. governa o mundo amém 

 

Daonde hé este homem 

tão chêo di valentia 

q. vem araza sidade  

di manham athe meio-dia 

Quanta fera os urubu 

Coele fizeram fubá 

 

Eu sempre con muito modo 

mas mi puis arreparando 

Os do Morera Sezar 

qd.º vinha camiando 

                                                
2 CUNHA, Euclides da. ABC das incredulidade. In: ___ . Caderneta de campo. São Paulo, Cultrix, 1975. p. 
58-61. 



dizendo aos seus sentinela 

q. p.ª perto fossem chegando  

[segue, ilegível] 

 

Kalunia e mais calunia 

deste povo levantam 

e correram foram 

contar ao tal governador 

a fim de vim persigui 

ao nosso Salvador. 

 

Lembrança ao Morera Sezar 

que o zurubu mandou 

i mandaro perguntá 

si ele algum dia Brigou 

i u q. foi q. hove agora 

que nos pelado ficou. 

 

Morera Sezar i thamarinho 

eram os 2 vensidores 

qe viam ao Bello Monte 

como raios abrazadores 

mais ozurubú comeo 

estes cabra matadores. 

 

Na Quartafera de sinsa 

as 11 hora do dia 

presipiouse a batalha 

na estrada da friguizia 

O Snr Morera Sezar 

Com o povo da companhia 

chegaram no Bello Monte 

a pino do meio dia. 

 

Olhi que ignorança 

deste homem da bahia 

qe só querem pirsigui  

ao povo da conpanhia 



nois temos nossa defeza 

Jesuis Jose e Maria. 

 

Us pobre dos soldadinho 

Si viram tão avechado 

mi ti ansi na catinga 

Curriam que só viado. 

 

Finalmente foram entrar 

i alguma cousa robar 

mas crêa perfeitamente 

qui disto não si lucraro 

Quartafera as 9 hora 

corriam como cavallo. 

 

Grandeza só tem Jesus 

qui nos livra de toudo mal 

assim como nos livramos 

deste castigo mortal 

daquelle inpio suberbo 

qui vinha nos acabá. 

 

Homem q. só majinando 

in mata os inocente 

P.m Deus o castigou 

inhuma hora derepente 

morreo logos os jenerais 

Commandantes i sargentos. 

 

Indo ele comuinta fúria 

ao Bello Monte arazá 

mais elle si inganou 

que vinhero se acabá 

q. Deus não ajuntou seu povo 

p.ª o demonho espalhá. 

 

José Morera Sezar 

14 batalhas vencêo 



nas 15 vêo ao Bello Monte 

e ozurubú o comeo 

sendo elle tão valente 

nem sei p.ª que morreu. 

 

Pessa bonba a fugueti 

Tudo isto nada virou 

porq. viam persigui 

As igreja do Senhor 

viam p'ra nos acabá 

i elles foi q. si acabou.  

 

Qapitão Morera Sezar 

hera homem di opinião 

veo dar carne aos zurubú 

nas Catingas do sertão 

quem briga com o Bom Jesus 

não conta vitória não. 

 

Reis, Princepes e commandante 

que aqui vier brigar 

toudos he di si acabar 

Como este generá 

q. veio mais não voltou 

não tem q. si quechá. 

 

Snr Morera Sezar  

Hera um cabra Mal Criado 

tomou bala dos jagunço 

ficou morto nos pelado 

paresse si não mi engano 

entre umburana i salgado. 

 

Treis mil e 50 prassas 

q. vinheram batalhá 

toudos vieram a Bello Monte 

i muitos poco ha de conta 

porq. só quem pode he Deus 



q. então perder não há. 

 

Us pobre dos soldadinho 

Si viram tão avechado 

mi ti ansi na catinga 

Curriam que só viado. 

Ca dê nosso generá 

ficou morto no pelado. 

 

Vinha nois toudos 

fiado neste grande generá 

que vinha nos afiansando 

de ir Bello Monte arrazá 

mas elle já se acabou 

q. vamos nois fazer lá. 

 

Xora elle sem remédio 

dizendo sempre o direito 

elle ficou nos pelado 

sabendo que me derreto 

en qt.º mi lembra desta 

outro crime não cometo. 

 

Zomba rapaziada 

di um causo q. a conteseo 

di 2 generá valente 

q. na batalha morrerão 

q. viam com tanta fúria 

i tão depressa correram. 

 

Ò til he letra final 

do ABC derradeiro 

isto he p.ª dar inzemplo 

a este homem desordero 

que so querem pirsigui 

o nosso Deus verdadeiro. 
 



 


